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Aku tidak meminta berjalan di jalan setapak yang mulus, 

Atau memikul beban yang ringan, 

Aku berdoa meminta kekuatan dan ketabahan  

Untuk mendaki jalan yang bertaburan batu karang. 

Berilah aku keberanian sehingga aku bisa memanjat 

Ke puncak yang paling sulit sendirian, 

Dan mengubah setiap balok sandungan 

Menjadi batu pijakan. 
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MOTTO 

 

Tidak ada apapun yang berharga yang pernah dicapai 
tanpa kemauan untuk memulai, semangat untuk 
meneruskan, dan kegigihan untuk menyelesaikan. 

Tidak peduli seperti apapun keadaan tempat Anda berada di 
dalamnya, jangan menyerah. 

Kalau Anda sudah sampai ke ujung tali, jangan lupa untuk 
membuat simpul dan terus bergantung. 
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Abstraksi 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan antara tingkat 
ketabahan dengan konflik peran ganda pada ibu bekerja. Selain itu, untuk 
mengetahui peran tingkat ketabahan apakah dapat diterapkan di Indonesia. 
Hipotesis yang dipakai dalam penelitian ini adalah ada hubungan negatif antara 
tingkat ketabahan dengan konflik peran ganda pada ibu bekerja.  
 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sampling adalah 
incidental sampling. Metode pengumpulan data menggunakan skala yaitu skala 
konflik peran ganda pada ibu bekerja dan skala tingkat ketabahan. Proses 
pengambilan data dilakukan di wilayah kota Semarang sebanyak 35 subjek untuk 
uji coba dan 35 subjek untuk penelitian. Karakteristik subjek dalam penelitian ini 
antara lain wanita yang sudah berkeluarga dan tidak berstatus single parent, 
pendidikan minimal SMU atau sederajat, suami mempunyai pekerjaan tetap, 
bekerja selama 5-6 hari kerja full time selama 8 jam per hari, memiliki anak 
dibawah 12 tahun / masih duduk di bangku sekolah dasar. Pengujian validitas 
menggunakan analisis korelasi Product Moment yang dikorelasi dengan teknik 
Korelasi Part Whole. Sedangkan uji reliabilitas terhadap alat ukur digunakan 
teknik Alpha Cronbach. Uji korelasi menggunakan korelasi product moment dari 
Pearson. 
 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian diperoleh koefisien korelasi (rxy) sebesar 
-0,537 dengan p<0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan negatif yang sangat signifikan antara tingkat ketabahan dengan konflik 
peran ganda pada ibu bekerja.  
 
 
 
 
 
 
Kata kunci : tingkat ketabahan, konflik peran ganda pada ibu bekerja 
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